ENTREVISTA

Joaquim Ferrer,
del «terreny central»
a la Conselleria de Cultura
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L'any 1979, Joaquim Ferrer i la seva
muller, Rosa Doménech, militaven en el PSC.
L'any 1986, ella continua militant en el PSC
i ell és conseller de Cultura de la Generalitat
i militant de Convergencia Democrática.
Ella és de Llagostera i va anar a viure a
Barcelona quan van nomenar al seu pare
cap d'una sucursal bancária al cap i casal.
Va fer els estudis d'assistent social i es va
posar a treballar al Camp de la Bota, un
deis suburbis de barraques de la Barcelona
deis anys seixanta. És una historia de l'época
en qué entre els assistents socials, hom hi
trobava ferms Iluitadors antifranquistes.
Ell va fer els estudis de professor
mercantil i va comengar a treballar a
l'editorial Albertí, on va connectar amb el
món del catalanismo antifranquista i on va
aprendre a fer d'historiador. Té set Ilibres
publicats i un dens curriculum polític. Fou
un deis fundadors del Reagrupament i ha
estat diputat a Madrid. Diu que ser conseller
de la Generalitat ha estat sempre el seu
máxim somni polític, i que ara ja no pot
aspirar a res mes.

"Convergencia
no és un partit
sociaiista, pero
és possibie de
fer-tii una poiñica
progressista si
dintre hi iia gent
progressista"

- AIgú ha dit que sou afecta! del
fanatisme del convers. Com es va
produir la vostra conversió? No és
gaire freqüent el pas de la militáncia socialista a la convergent...
- El procés d'unitat socialista,
l'any 1979, va ser un error. Un error
del qual jo també en tinc la culpa.
Va ser una feblesa deis qui hi participávem. Jo era partidari, abans
d'anar a la unitat, de dissoldre'ns,
pero el grup va creure que havíem
d'anar cap allá. Quan el Reagrupament va decidir la unió amb el PSCPSOE, fent broma déiem que ens
associávem a la Shell. Pero estávem equivocats, perqué a la Shell,
no s'hi associa ningú. Hom entra a
treballar-hi. At congrés de la unitat
es va acabar el Partit Socialista de
Catalunya. Aixó, explicat d'aquesta
manera telegráfica, sembla senzill,
pero va representar un trauma terrible. No sóc un convers, perqué
sóc ara igual de progressista i de
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catalanista que sempre. Veig que
moltes de les coses que vull fer en
política les farla millor en un partit
socialista, pero no hi ha un partit
socialista cátala, i aixó significa una
ferida profundíssima en ta gent de
la meva generado. Un partit socialista hauria d'haver estat l'avantguarda deis interessos de Catalunya i no una cosa que fes seguidisme. El producte que va sortir
després de la unitat fou un malíssim
negoci per al socialisme cátala.
L'atracció de Convergencia
- Convergencia no és pas un
partit socialista...
- Certament no és un partit socialista, pero és possible de fer-hi
una política progressista si dintre hi
ha gent progressista. És el grup
que, amb totes les seves mancanees, ha defensat i defensa Catalunya a la primera divisió. Mentre que
tots els altres partits representen

rebaixar Catalunya a la tercera divisió. Quan l'any setanta-nou ens
vam unir el Reagrupament i el PSCPSOE, jo vaig arribar a la conclusió
que els que érem partidaris d'una
ideología socialista i catalanista havíem fracassat, pero que el món
seguia i que, si badávem gaire, el
que fracassaria seria el país. Jo ja
veia que el socialisme s'havia perdut, pero corríem també el risc de
perdre Catalunya. Vaig deixar el
PSC i de moment no em vaig fer de
cap partit. Pero vaig pensar que si
no guanyava Convergencia, fotuda.
Em vaig alegrar molt quan va guanyar, l'any 80, i vaig felicitar Pujol.
- La decisió de militar a Convergencia, com la vau prendre?
- C«an vaig abandonar el PSC,
em vaig retirar i vaig dedicar-me de
pie al meu treball a la Fundació
Bofill, fins que a principis del 1982
en Pujol em va cridar. Havia llegit
uns artlcles meut- al diari sobre el
civisme. Va dir-me que li havien
agraoat molt i si li podia concretar
una política per actuar en aquell
camp. Ho vaig fer i per tal que pegues portar-la a la práctica va organitzar la subdirecció d'Acció Cívica,
adscrita a Presidencia. Vaig estarhi tot l'any 82. L'octubte d'aquell
any, hi havia eleccions generáis. Jo
era independent, no militava a Convergencia tot i el meu carree. Em
van proposar d'anar a les llistes i
em van trobar molt tou. Vam fer un
conclave familiar i la Rosa em va
animar que hi anés. Em vaig fer
de Convergencia.

"No iii ha un
partit sociaiista
cataiá, i aixó
significa una ferida profundíssima per a ¡a
gent de ia meva
generado"
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U n gran fracás
- La decisíó de donar-vos de
baixa del PSC, com l'havfeu presa?
- Quan es va produir una unitat
en la qual jo no creia, vaig entrar a
formar part de l'executiva del nou
partit. Jo ja no volia anar-hi, pero
em va tocar. No m'hi trobava a gust.
En el nou partit, jo m'hi vaig sentir
incomode, en el sentit que havíem
deixat de ser un partit cátala. El
centre de gravetat ja no era aquí.
Alió havia esdevingut una altra cosa. I després, que una part de la
gent que hi trobava deia que eren
socialistes, pero jo no aniria amb
ells a prendre un café a la cantonada. Em vaig trobar en un ambient
poc atractiu, des d'un punt de vista
polític i també des d'un punt de
vista huma, que també és una cosa
important. Per aixó, l'any setantanou, me'n vaig donar de baixa. Personalment va resultar un trauma
terrible, un trauma que no m'atreviria a dir que estigui curat. Havia
estat anys defensant una cosa que
veia morir. En el nou partit socialista sorgit de la unitat, jo hiveia, i h i
continuo veient, un gran fracás. Jo
no m'estic de dir-ho, i m'agradaria
que també ho reconegués l'Obiols.
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"Pallach era un
gran polític i
un gran pedagog, pero tenia,
a mes, una gran
qualitat: veies
que el que deia,
s'ho creia"

PSOE. A mi ja em sembla bé que
existeixi el PSOE, el que no em
sembla bé és que estiguin aquí.
El Reagrupament

- Amb Josep Pallach havíeu
estat un deis fundadors del Reagrupament Socialista i Democrátic, l'any 1974. Com vau conéixer
Josep Pallach?
- Jo provenia d'alló que en
délem "el terreny central", un món
de Iluita catalanista i antifranquista
on coincidíem gent molt diversa.
- Quin record us queda de la Nosaltres no conslderávem que
vostra experiencia com a diputat a alió fos un combat estrictament polític, sino una cosa elemental, la
les Cofts?
defensa
d'uns mínims. En acabar- A les elecclons generáis del
vuitanta-dos jo anava en el número se els anys seixanta, tothom va anou de la llista de Convergencia i en nar-se encasellant políticament. Jo,
van sortir vuit. O siguí que vaig con- concretament, vaig conéixer en Patinuar a Acció Cívica, on m'ho pas- llach. Va ser d'una manera gairebé
sava molt bé. Pero el desembre del fortuita. En tornar de rexili havia
1983 va dimitir en Punset i alesho- publlcat un llibre sobre els institutsresem v a t o c a r a mí. Vaig renunciar pllot, si no m'equivoco, i jo li vaig
a Acció Cívica i he fet de diputat dos voler fer una crítica per a publicaranys. Ha estat una experiencia la a la revista "Oriflama". Abans em
atractiva, perqué he vist el conjunt va sembar convenient parlar amb
de l'Estat. He vist com es couen els ell I vam quedar una tarda de diutemps polítics al Congrés deis d i - menge d'hivern a la plapa major de
putáis i allá he mantingut excel- Palafrugell, davant del Fraternal.
lents relacions amb els diputats del Vaig anar-hi amb la meva dona i

ens vam passar la tarda parlant del
Ilibre, i també d'altres coses. Ens va
fascinar la seva personalitat oberta,
de bona persona. Era un gran polític i un gran pedagog, pero tenia, a
mes, una gran qualitat: veles que el
que deia s'lio creía.
- Amb ell vau participar en la
creació del Reagrupament Socialista i Democrátic. Qué us va impulsar a adherir-vos al procés?
- Quan ell va plantejar la necessitat de fer un reagrupament de torces que anessin cap a la f o r m a d o
d'un partlt socialista de Catalunya,
ens vam adherir al projecte i vam
formar un grup que es deia Socialistes Demócrates Catalans on hi
havia gent d'inspiració cristiana
que optaven peí socialisme. Nosaltres teníem un concepte mític
del socialisme, i en Pallach ens va
ensenyar qué era realment, que no
tot eren flors i violes. I ens va confirmar en la idea que era possible Migar ets plantejaments socialistes
amb els de catalánitat. Aleshores ja
féiem un moviment coordinat amb
la gent que provenia del Moviment
Socialista de Catalunya, com en
Rudolf Guerra, en Tapia, en Cuitó,
l'Edmon Valles, i nosaltres, els Socialistes
Demócrates
Catalans,
grup en el qual hi havia en Félix
Martí, en Salrach, que ara és catedrátic a la universitat, l'Esteve, en
Josep Verde una mica mes tard, en
Sunyer, la gent d'ERC amb l'Heribert Barrera al davant, el Bloc Popular de les I e r r e s de Lleida, on hi
havia en Uadonosa, en Ciurana,
l'Arana. Tot plegat va cristal.litzar el
novembre del 1974 en la creació
del Reagrupament.
- Quins contactes teníeu a Girona?
- A G i r o n a t e n í e m e n C u r b e t , en
Paco Pluma i en Paredes, al comenpament. En Curbet era un "nano" que tenia les idees molt clares, i
era molt combatiu. Era joveníssim.
En Bertrán, de Figueres, i alguna
gent que es movía al seu voltant. A
en Fita, va haver-hi una época que
prácticament li vam considerar. En
Quim Jubert valorava molt en Pallach pero no s'acabava de decidir.
A Palafrugell, hi havia la Rosa Brunet, una mestra. Durant una época
també va semblar que en Ricard
Masó, en Caries Batlle i altres
amics seus es ferien del Reagrupament, pero al final van optar per
Convergencia. També va ser del
Reagrupament, una temporada, en
Jordi Sobrequés. Pero en Curbet
era "l'home". I l'home públic, el mes
conegut, era en Paredes.
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"Nosaltres
teníem un concepte mític del
socialisme, i en
Pallach ens va
ensenyar qué
era realment,
que no tot eren
flors i violes".
La Iluita per uns ajuntaments
democrátics
- Tant en Curbet com en Paredes havien participat abans, de la
constitució del Reagrupament,
deis plantejaments que eren partidaris d'obrir un front ais ajuntaments franquístes, i van aconseguir collocar en Paredes a l'ajuntament de Girona. Teniu publicat un
Ilibre sobre aquells plantejaments.
De quina manera hi participáveu?
- Em sembla que encara era a
l'época del "terreny central" quan
jo vaig comengar a reunir gent que
eren regidors... A partir del 1966
van comenpar a aparéixer en alguns ajuntaments de Catalunya
personatges que s'havien presentat peí seu compte, sense connexió
amb nosaltres, a les eleccions m u nicipals peí terg familiar, i que quan
van sortir elegits van plantar cara a
roligarquia local. És el cas d'en Barenys a Terrassa, i d'en Salté al
Prat. Com que eren pocs, de seguida vam sentir-ne parlar i hi vam
connectar. A les següents eleccions del 1969, es va presentar mes
gent, alguns peí seu compte i d'altres que ja coneixíem, i tots plegats
vam comengar a fer unes reunions
mensuals a les quals venien. Jo
me'n cuidava, tot i que no era regidor. A les eleccions del 1973 en
Jaume Curbet, que havia connectat
amb nosaltres quan treballava a la
f u n d a d o Jaume Bofill de Barcelona, va traslladar aquest plantejament a Girona i van col.locar Joan
Paredes a l'ajuntament de Girona.
En Sagrest i el seu cosí, en Sata, van

"En Curbet era
un "nano" que
tenia les idees
molt clares, I era
molt combatiu"

entrar al d'Olot i també van integrar-se al grup que nosaltres coordinávem.
"Terreny central"
- Us heu referit en dues ocasions al "terreny central". Qué voleu dir, exactament?
- Parlo de l'época en qué molta
gent, des de camps molt diversos,
Iluitava contra la dictadura i a favor
de les reivindicacions nacionals. Jo
concretament ho feia des d'unes
plataformas que havia creat Jordi
Pujol en sortir de la presó i que es
deien CIRP i CEPEINSA, sigles que
ja no recordó qué volien dir, si és
que volien dir alguna cosa. En elles,
hi va colJaborar molta gent que
després ha seguit camins diversos:
Marta Mata, Josep Maria Bricall,
Joan García Grau, Rafael Pradas,
Quico Víla Abadal, en Sunyer... Jo
m'encarregava allá del treball dintre del camp de la immigració, junt
amb Josep María Matabosch i un
grup d'assistents socials entre els
quals hi havia Rosa Doménech, la
que sería la meva muller.
- Com vau conéixer Jordi Pujol?
- Va ser a l'editorial d'en Rafael
Albertí. Vaíg treballar-hi set o vuit
anys i hi vaig conéixer molta gent.
Entorn del Ilibr? cátala es practicava un activismo que aquell qui no
l'hagi conegut ara li costará d'entendre. Hi havia molts venedors voluntaris de Ilibres, que anaven per
les cases i de passada, repartien
propaganda clandestina ais seus
clients. Des de "Difusora General",
una distribuidora de Ilibres catalans que havia muntat Rafael Albertí, donávem suport a aquesta agit a d o política nacionalistfc i evidentment antifranquista. L'any 1964 s'acomplia el 250 aniversarí de la caiguda de Barcelona a mans de Felip
V. Rafael Albertí va escriure I editar
el Ilibre "L'onze de setembre" i des
de la distribuidora vam treballar
molt en l'organització de la manifestado de l'onze de setembre. La
manifestado gairebé havia mort
durant els anys cinquanta, a causa
de la repressió, pero el 1964 va ser
un éxit, perqué els va agafar de sorpresa.
- Heu dit que a "Difusora General" vau conéixer molta gent...
- Tota la que en aquells moments es movía en aquell ambient.
Pero els qui m'han quedat mes gravats a la memoria son dos policios
que venien cada dos o tres mesos a
fer un registre. Es deien Panadero i
Gorrita. Aíxó semblen noms de pa-
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"De ¡'época que
vaig treballar a
"DIfusora general" m'han quedat graváis els
noms deis pollcies que venien
a 1er els registres: Panadero i
Gorrlta"

llassos i no de policies. Com volien
fer respecte? Pero en feien, i tant
que en feien!.
- Abans de treballar a "Difusora General", havfeu mantingut
algún tipus de contacte polític?
- El meu primer contacte annb
un grup polític va ser cap els anys
cinquanta-nou—seixanta. En Josep
Maria Pinol em va introduir en un
grupúscul que en déiem Alianga
d'Esquerra Socialista. En formaven
part en Porcel, en Max Cahner, en
Ramón Bastardes, en Casamajor...
Josep Maria Pinol era en aquell
temps, si no m'equivoco, president
de Franciscália, una de les peques
entitats de Barcelona que donava
una certa cobertura a activitats polítiques clandestines, i allá ens trobávem els de l'Alianga d'Esquerra
Socialista. Vam fer tres números
d'una revista que es deia "Nova
República", vam fer algunes xerra-
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des de sensibilització i em sembla
que alguna pintada al carrer. Pero
el grup va durar poc.

gament cultural em refereixo que
els béns culturáis han d'estar a l'abast de tothom, gairebé a la cantonada. Igual que quan necessites
unes sabates pots anar a una botiEl centralisme
ga a prop de casa i hi trobes tots els
- Ara sou conseller de Cultura. models, I aigú que t'ho explica. És
En qué ens hi coneixerem, a Giro- important d'incorporar els béns
culturáis a la vida quotidiana, perna?
- Girona son unes comarques qué un és mes felig i desenvolupa
en Íes quals es viu molt bé, pero jo mes la personalitat. Dono absoluta
des del punt de vista cultural n'estic priorltat a tot alió que sigui acostar
tan insatisfet, i els gironins suposo els béns culturáis a cada ciutadá,
que també, c o m de qualsevol altra alió que aconsegueixi que els trobi
comarca del país. Des del meu punt mes a prop. Referit a les comarde vista, necessiten la mateixa es- ques gironines, aixó pot significar,
trebada cap amunt que les altres per posar un exemple, que les poscomarques. L'índex de lectura a les sibilitatsiel Museu d'Art Contempoterres de Girona és baix, l'índex de rani estigui a Banyoles enlloc de
l'escultura, la pintura o el teatre és Barcelona no es poden descartar.
baix, com a la resta del país. Les Em sembla ridícul concentrar les
comarques de Girona necessiten el coses en un punt. Avui día, anar a
mateix desplegament cultural que Tarragona, a Banyoles, a Tárrega
la resta del país. Quan dic desple- no és viatjar. La idea de Banyoles

"Les possibilitats
que el Museu
d'Art Contemporani estigui a
Banyoles en lloc
de Barcelona no
es poden descartar"

JOAQUIM
FERRER
(1880-1920»

UsyRET
•Jrtonal novH teti-a

"El que cal és
organitzar Serveis Terrltorlals
a cada comarca'
m'agradaria conéixer-la a fons i estudiar-la a fons, perqué comparteixo l'opinió que no está escrit enlloc que el Museu d'Art Contemporani hagi de ser a Barcelona.
- Aixó pot ser forpa difícil, ja
que els fets demostren que, malgrat rexisténcia d'institucions autonómiques, se segueíx practicant
el centralisme.
- Home! Sovint es diu: si hi ha
algún centralisme, és involuntari.
Pero aixó no és una excusa. No s'ha
fet l'esforp de situar rAdministracló
a prop del ciutadá. Per fer-ho caldria com a mínim posar-lo a nivell
comarcal. Jo entenc molt bé les
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reserves que respecte al Pacte Cultural van manifestar els presidents
de les Diputaclons de Girona, Lleida i Tarragona. Estic disposat a fer
un esforp perqué l'organització del
Departament de Cultura respongui
a alió que hem dit sempre. El que
cal és organitzar servéis territorials
a cada comarca, iguals ais que ara
tenim a Girona, Lleida, Tarragona i
Tortosa. Aixó va Iligat, és ciar, a la
Llei de Divisió Territorial de Catalunya que prevlsiblement s'ha d'aprovar en aquesta legislatura. En
aquest aspeóte s'ha anat lent, pero
no cal impacientar-se, perqué un
cop aprovada la Llei suposo que
tota l'estructura de la Generalitat
s'adaptará a la realitat comarcal.

JAUME FABRE

Els set Ilibres d e
J o a q u i m Ferrer
Joaquim Ferrer és autor de
set Ilibres. Alguns van teñir un
notable impacte en la vida del
país. Quatre son dedicats al moviment obrer.
Des d'un punt de vista d'investigació histórica, el mes important segurament és "El primer de maig a Catalunya", que
encara avui és de consulta obligada i ha hagut de ser reeditat
dos cops. Joaquim Ferrer explica que es va animar a escriure
aquest Ilibre després que no li
fos premiat ais premis Recull un
treball sobre la jornada de vuit
hores.
Des d'un punt de vista polític,
el mes important va ser el seu
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primer Ilibre, una biografía de
Layret publicada l'any del cinquantenari de la seva mort. A
partir d'ella Maria Aurelia Capmany i Xavier Romeu van elaborar una obra de teatre que es
representava clandestinament i
el text de la quat va ser publicat
per les Ediclons Catalanes de
París. Sobre els motius pels
quals va escriure la biografía,
Joaquim Ferrer diu: "Layret va
ser un descobriment per a mi. El
trobava interessant en dos vessants: el de la sensíbilitat social i
el de la sensíbilitat nacional".
Una altra biografia relacionada amb el moviment obrer I
escrita per Joaquim Ferrer és la
de Simó Riera, dirigent anarcosindicalista. En el Ilibre, la biografia va acompanyada d'un text
que Ferrer va aconseguir que
escrigués Piera, i en el qual reviu
episodis del període entre 1917
i 1939.
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L'únic assaig que ha publicat
Joaquim Ferrer en forma de Ilibre és "Un nou impuls per Catalunya". Pero és autor de n o m brosos articles de tesi publicats
a la premsa, deis quals en prepara un recull per publicar-los
aplegats en un nou Ilibre.
El Ilibre "La Iluita pels ajuntaments democrátics"
recorda
molts detalls sobre l'actuació
d'aquells regidors que en temps
del franquisme van portar una
actitud d'oberta oposició i denuncia. És un document d'obligada consulta per a l'historiador.
L'últim Ilibre que ha publicat
és una explicado ais infants sobre el funcionament de les institucions d e Catalunya.
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